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D olgozzunk jobban , tervszerűbben, szervezettebben!

Martsa Alajos
1910 —  1979

Mély m egrendüléssel tu d a tju k , hogy M artsa  A lajos 
é lv társ, a Szocialista H azáért É rdem rend  k itü n te te ttje , m e
gyénk első dem okratikus a lispán ja , Esztergom  város d ísz
polgára. nyugalm azott könyvtárigazgató , é le tének  69. evé
ben. rövid szenvedés u tán  elhunyt.

H am vasztás elő tti búcsúzta tása  1979. áp rilis  24-én 15 
é ra k o r lesz. az esztergom i belvárosi tem etőben.

Em lékét kegyelettel m egőrizzük.
MSZMP Esztergom  városi B izottsága 

Esztergom  város Tanácsa

Martsa Alajos 1910. május 
31-én, vasutas családban szü
letett Pozsonyban. 1919-től élt 
Esztergomban, itt végezte a 
középiskola nétgy osztályát. 12 
éves korában súlyos baleset 
érte, aminek gyötrelmes kö
vetkezményeit élete végéig 
hősiesen viselte. Fényképész- 
tanuló lett, majd felszabadu
lása után Makón, Budapes
ten, Szegeden élt. A szociális 
problémák iránt fogékony fia
tal fényképészsegéd 1930—31- 
ben Szegeden került kapcso
latba a munkásmozgalommal, 
amelynek tántoríthatatlan 
harcosa lett. Hamarosan meg
ismerte a munkanélküliség 
megpróbáltatásait is.

Élete 1935-ben váratlan 
fordulatot vett. Az észak-af
rikai Sousse-ba (Tunisz) sze
gődött fényképészsegédnek. 
Még ebben az- évben tagja 
lett az ottani — legális — 
kommunista pártnak. 1937-ben 
édesanyja halálhírére haza
utazott és műtermet nyitott 
Esztergomban. Jóhíru művészi 
fotói révén a magyar irodal
mi és művészeti élet kiváló
ságaival került ismeretségbe, 
barátságba.

Személye körül hamarosan 
jegy illegális kommunista cso
port alakult ki, amely 1938 
után hamis iratokkal látott el 
üldözötteket, ellenállókat. Az 
1944-es nyilas puccs után a 
biztos letartóztatás elöl ille
galitásba vonult. A felszaba
dulás Budapesten érte. 1945. 
február 10-én tagja lett a 
Magyar Kommunista Párt
VII. kerületi szervezetének. 
Néhány hét múlva hazatért 
Esztergomba, ahol azonnal 
fontos szerepet vállalt a kom
munista pártszervezet építésé
ben és az új demokratikus 
közigazgatás megteremtésé
ben.

1945 áprilisában ő lett Esz
tergom-Komárom vármegye 
első alispánja, június 1-től 
1947, március 1-ig a város 
függetlenített kommunista

párttitkáraként dolgozott, 1945. 
júniusában az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés képviselőjévé 
választották, ahol szeretett 
városát képviselte.

1947 márciusától rövidebb 
ideig újra fényképész kisipa
rosként működött és aktiv 
szerepet játszott a KIOSZ 
helyi szervezetének létrehozá
sában. 1951. május 1-töl az 
akkor alakult városi könyvtár 
vezetőjévé nevezték ki. Ki
váló szervező-, kezdeményező- 
képessége nyomán a könyvtár 
a város fontos szellemi köz
pontjává fejlődött, rendezvé
nyein irodalmi és művészeti 
életünk kiválóságai szerepel
tek. Egészségi állapotának 
romlása miatt 1975. január 1- 
Vel nyugállományba ment, de 
a város politikai munkájában 
továbbra is részt vett. Tagja 
volt a városi pártbizottság
nak.

A munkásmozgalomban és 
a közművelődés területén 
végzett munkájának elismeré
seként több magas kitüntetés
ben részesült. Tulajdonosa 
volt a Szocialista Hazaért Ér
demrend. a Munka Érdem
rend arany- és ezüst fokozata, 
a Szocialista Kultúráért és 
több más kitüntetésnek. 1973- 
ban az első között választot
ták meg Esztergom díszpolgá
rává.

Martsa Alajos otthonának 
ajtaja mindenkor, nyitva 
állott a művészetekért, a vá
rosért, a szocializmus ügyé
ért tenni akarók előtt. Termé
szetes egyszerűségében mély
séges demokratizmusa tükrö
ződött. Egyszerre volt harcos 
vitatkozó, a szocializmus 
ügyének elkötelezettje és meg
értő, segítő szándékú igazi 
humanista Nem üres frázis: 
kitölthetetlen űrt hagy maga 
után. Korai eltávozásával sú
lyos veszteség érte Esztergom 
és Komárom megye politikai 
és szellemi életét, de alkotá
sai élnek és gazdag életének 
eredményei velünk maradnak!

több m int 64 millió könyv je 
lent meg Magyarországon.

A veteránok m unkájára 
mindig szám íthat a Magyar 
Szocialista M unkáspárt. Ha
talm as életerejüket az opti
mizmus táplálja. Egyikük a 
közelmúltban azt mondotta a 
Kommunista Ifjúsági Szövet
ség népesebb csoportjának: 
..Mi 25 esztendeig vártunk: 
hadd nézhessünk egyszer 
szembe a szocializmus építé
sének feladataival. Mint tud
jatok, csak sok ellenállást le
küzdve emelkedhettünk idá
ig, sok viharban volt részünk, 
és ma sem mindig kéklik fe
lettünk a mennybolt, de mi 
soha nem féltünk a nehézsé
gektől, keressük, kutatjuk a 
felfelé ívelő u t a t . . . ”

Számos veterán képviseli a 
magyar dolgozók' érdekeit az 
országgyűlésben. Ha egészsé
gük, idejük engedi, elmennek 
választóik közé, elbeszélget
nek velük, elintézik ügyes4 
bajos dolgaikat. Ha nincs mód 
valami elintézésére, nem ígér
getnek. megmondják nyíltan 
az okokat.. Ezt tanulták, ezt 
csinálták egész életükben.

A veteránok többsége a 
gyárakban, üzemekben mozog 
a legottbonosabban. Érthető, 
hiszen kétkezi munkások vol
tak, a felszabadulás, a nagy 
sorsforduló, a bankok, a gyá
rak államosítása, az államgé
pezet m eg tisz títá sa  crtan k e 

rültek felelős posztokra. Ter
mészetesen nem minden fel- 
szabadulás előtti harcos tö l
tö tt vagy tö lt be felelős tiszt
séget. Sokan ma is szakm á
jukban dolgoznak, az üzemek
ből. termelőszövetkezetekből 
mentek és mennek nyugdíjba.

Legtöbbjük nevét a felsza
badulás utáni tömeggyűlése
ken ism erte meg az ország. 
Cikkeiket. tanulm ányaikat, 
visszaemlékezéseiket százez
rek olvassák. Sokan közülük 
ma is a magyar politikai és 
szellemi élet legjelentősebb 
egyéniségei.

A közelmúltban M agyaror
szágon já r t  az egyik tőkés
ország küldöttsége. Közülük 
néhányan csodálkoztak: ho
gyan lehel: Magyarországon 
esztergályosból miniszter, bá
nyászból vezérőrnagy. Íme az 
egyik magyar veterán bölcs 
válasza: „Én inkább azon cso
dálkozom, hogy Önöknél, ahol 
állítólag demokrácia van. az 
ilyesmit csodálatosnak tart
j á k . . . ”

A veteránok az üzemeket, 
intézményeket, gyárakat já r
va gyakran jelzik az ország 
vezetőinek, hogy célba ju to tt-e 
egy-egy, elképzelésük, testüle
ti döntésük, hol és mi akadá
lyozza az előrehaladást. En
nek a felm érhetetlen iennj- 
akarásnak ugyancsak vég nél
kül sorolhatnánk a példáit. 
F orradalm i, m a la alkotó é le t-

Egy KISZ-titkár portréja

N agy szavak helyeit
Többet a keresett 
gyártmányokból 

— term elékenyebben
A Fémmunkás Vállalat 

dorogi gyárának term ékei 
iránt jelentős a kereslet. A 
népgazdaság igényli gyárt
mányaikat. Legfontosabb fel
adatuknak tekintik a kor
mány által kiemelt és gyor
sított beruházások igényei
nek kielégítését, az export 
megrendelések teljesítéséi, a 1 
budapesti lakásprogram  m eg
valósításához megrendelt 
szakipari szekrénysor, és a 
m últ évinél is több ..Dorog." 
típusú nyílászáró gyártását. 
Termelési-értékesítési tervü- 
'ket a m últ évihez képest 
csaknem lü százalékkal nö
velték. A teljesítm ényt ennél 
nagyobb m értékben akarják  
fokozni. Termékszerkezetük 
jelentősen megváltozott. Az 
acél és alum ínium  szerkeze
tekből a korábbinál többet 
állítanak elő. A gazdaságta
lan term ékek .arányát csök
kentik. Ezek előállításáról a 
jövőben egy vegyesipari szö
vetkezet gondoskodik majd.

Híd a szelíd dombok kö
zött. H ivatalosan így hívják: 
68-as jelű autópálya-felüljáró 
— az egyes csomópontban. 
Ígéret még csak, csontváz 
betonhús nélkül. A m ixer 
harm adszor tolat a hídváz 
túlsó oldalához. Helyezkedik, 
m int a tojni készülő tyúk. 
Aztán a terelőlemez beállítá
sa után a meztelen fémháló 
közé üríti a betont.

Az innenső oldalon négy 
m ixer vár a sorsára, keren- 
geli hasában a hídnak va
lót. A ..vizes tartálykocsi” is 
meghozta a sokadik szállít
mányt. A hűtésre szánt víz 
belecsobog a hatalm as vas
kádba. Most más célból is 
szükség van a fontos elem 
re. A bedugult betonszivaty- 
tyút mossák. hisz anélkül 
nem boldogulnának a hídépí
tők. A rég k iik tato tt talics
ka. de még a döm per sem 
győzné idővel, em berrel, for
dulóval. A hid szélétől né
hány m éterre ez a mozgé
kony, term elékeny, ügyes 
eszköz tölti az anyagot.

Nagy Sándor, a ..betono
sok” csoportvezetője, nem 
közlékeny ember. Ügy kell a 
szót kihúzni belőle. Aztán be
vallja. panaszkodni nem akar,

ú tjuka t így összegezi a Ma
gyar Szocialista M unkáspárt 
Központi Bizottságának hatá
rozata: ..A felszabadulás előt
ti forradalmi mozgalom ki
emelkedő harcosai megfelelő
en illeszkednek be társadal
mi életünkbe. Részt vesznek 
a párt- és társadalmi szerve
zetek választott testületéinek 
munkájában, jelentős szám
ban töltenek be vezető tiszt
séget. Több évtizedes, gazdag 
tapasztalataikkal eredménye
sen segítik a párt, társadalmi 
és állami életünk fejlődését. 
Időt, fáradságot nem kímél
ve — amíg egészségi állapo
tuk lehetővé teszi — tevé
kenykednek a szocialista épí- 
tömunkában. Párt-, társadal
mi és állami szerveink a fel- 
szabadulás előtti forradalmi 
mozgalom kiemelkedő harco
sait az őket megillető politi
kai és erkölcsi megbecsülés
ben részesítik .. .”

Az erköltsi megbecsülést 
íémjelzi a „Szocialista Hazá
ért Érdem rend”, újabban a 
„Szocialista M agyarországért 
Érdem rend” kitüntetés, amely 
méltó anyagi, szociális, kultu
rális jogokkal párosul. Jo 
gokkal. amelyek csak a sza
badság fáklyavivőit illetik. 
Egész népünk boldogulásáért 
vívott, páratlan áldozatkészsé
gükkel a veteránok egész 
népünk elismerését élvezik.

Kőszegi Frigyes

Fürkészem az arcát, tekinte
tét, hallgatom megalapozott 
véleményét.

A Dorogi Szénbányák K1SZ- 
titkári értekezletén ülök, a 
résztvevők egyike Teres Mik
lós, a dorogi bányaüzem KISZ- 
alapszervezetének titkára, vele 
készülök beszélgetésre.

Húsz esztendeje, hogy a bá
nyaüzem védnökséget vállalt 
az akkor 12 éves fiú felett. 
Nagy utat te tt meg e  két évti
zed alatt Teres Miklós. Meg
alapozott világnézettel rendel
kező, képzett technikussá és 
K ISZ-titkárrá vált.

— Ázt hitiem, senki vagy 
csak a szőkébb környezetem 
emlékszik a nii családi tragé
diánkra. 12 éves voltam, am i
kor édesapám bányabaleset ál
dozata lett.

Tiszta tekintete bepárásodik, 
a m arkáns férfi vonások kis
fiússá lágyulnak.

— Édesanyám apám halála 
előtt nem dolgozott, s három 
gyerekkel m aradt kenyérkere
set nélkül. A doiogi bánya
üzem azonban nem hagyott

de a bérükkel elégedetlen. 
Ezért a nehéz fizikai m unká
ért, a szélnek, tűző napnak, 
zápornak kitéve, kevesli a 18 
—20 forintos órabért.

— Dolgozni kell. A m unká
tól nem fél egyikünk sem, 
De az anyagi megbecsülés le
hetne jobb i s . . .

Labcnt András építésveze
tő  annyit tesz hozzá: segéd
munka. De nincs , elveszve 
semmi — toldja meg egy 
gondolattal —. hiszen a szak
m ában eltöltött meghatáro
zott idő után hídépítő szak
m unkásnak minősíthetik
m indannyiunkaf. Türelem és 
szorgalom kérdése csupán. 
Aki a szakmai fogásokat meg
felelő szinten elsajátítja, tan
folyam nélkül is átm inősíthe
tő.

A csoportvezető a fejét in
gatja, m int aki nem hiszi, 
hogy erre  valóban sor kerül
het.

— Megjött a másik beton- 
szivattyú! — hallatszik a tú l
oldalról. Az egyik mixer, 
megkerülve a munkahelyet, 
odacammog, hogy felkínálja 
rakom ányát a 60 köbm éte
res Sohwingnek. A betonszi
vattyú „orm ányával” bekebe
lezi a képlékeny anyagot, 
m ajd néhány perc múlva 
rendeltetési helyére továbbít
ja  a nyers betont.

— Túlságosan kevés a vas
szerelő — állapítja meg a fő
építésvezető. — Pedig egyre 
inkább feléjük tolódik az élő
munka. A sok kötéshez ke
vés a szakmunkás. Aki itt 
dolgozik, nem megy el. de 
újabbak alig jönnek. Minden 
igyekezetünkkel azon v a
gyunk. hogy gépesítéssel 
megkönnyítsük a m unkát és 
a lehetőségek szériát lerövi
dítsük a hídépítés időtarta
mát.

Az alap a helyszínen ké
szül. A földm unkát gépek 
végzik. Az oszlopokat, fej-

Szomód községi közös ta 
nács végrehajtó bizottsága, 
intézményéi, a község társa
dalmi es tömegszervezetei 
csatlakoznak a fótiak felhívá
sához és a gyermekek nem 
zetközi éve alkalm ából a gaz
dasági szervek (Vértesi Er
dőgazdaság. Március 15. 
Mgtsz, Cipőgyár, Latex. Hű
tőtechnika Ipari Szövetkezet), 
a szocialista brigádok, a la 
kosság társadalm i összelő gá- 
sával az idei eszle'-lábén if
jú  iási park építését kezdik 
meg a Gyuka-hegyen.

A parkban lesz egy gyer
m ekjátszótér. indián sátor

magunkra. Az. általános elvég
zése után megkereslek, elbe
szélgettek velem és lánytestvé
reimmel is, milyen elképzelé
seink vannak. Lakatos szeret
nék lenni — mondtam, s ők 
elintézték. A szakm unkás
bizonyítvány megszerzése után 
már vártak. Bevontak a KISZ 
és a szakszervezel munkájába, 
s én örömmel vettem a gon
doskodást. Éreztem, vannak 
mögöttem, figyelik minden lé
pésemet. nem túlzás a kifeje
zés — vigyáznak rám. Évekig 
Sportfelelőse voltam az üzemi 
KISZ-alapszervezetnek, s m a
gam is sportoltam, másodosz
tályú futó voltam.

Miklós ugyancsak az üzem 
ösztönzésére kezdett tanulni, 
elvégezte az esztergomi Hell 
József bányagépészeti szakkö
zépiskolát. Látták, hogy véden
cük fogékony minden új iránt, 
s tevékenyen részt vesz az if
júsági mozgalomban. Szám ta
lan tanfolyamot végzett el, 
többek közt az aktivisták kö
rét. a titkárképzőt, s a tatai 
hathetes KISZ-iskolát. A m ar

gerendát készen hozzák a be
építés helyére. Újabban m ár 
a szegélyt is csak illeszteni 
kell. Előregyártóit alépítm é
nye hídtag — így titulálják 
ezeket a kolosszusokat.

A művezetőnek. Krancz 
Ferencnek, négy hídja van, 
összesen II) km-es hosszúság
ban, négynek a m unkálatait 
irányítja.

—  A M argit-hidról kérdez
ze — súgja halkan a föépí- 
tésvez.elő. K rancz Ferenc 
napszítta arcán mosoly bu j
kál. Sokan érdeklődtek m ár 
erről tőle.

— A pesti M argit-hídért 
sok elismerést kaptunk igaz. 
Szem előtt voltunk, az egész 
ország ránk figyelt. Gyorsan, 
pontosan kellett dolgozni, 
nagy felelősséggel. Most meg 
csináljuk csendben, reflektor- 
fény nélkül. De ugyanolyan 
felelősséggel. Csak annyit 
mondok, nem könnyebb ez 
sem.

— Nézze meg a kedvenc 
hidam at — invitál a föépí- 
tésvezető. Keskeny csapáson, 
parasz-tszekérnyemban zötyög 
a személykocsi. A szembejö
vőnek nem tudnánk helyet 
adni. A híd valóban nagyon 
szép. Széles távot kínálva 
erős lábai között, uralja a 
környékét.

— Az eredmény kárpótolja 
az em bert minden gondért, 
bajért, sok fáradságért. Vala
ki megálmodta, mi m egte
rem tettük. Sokszor eltűnő
döm. vajon m ás m unka 
nyújthat-e hasonló örö
m ö t? .. .  Tatabánya ha tárá
ban m inden áldott nap el
megyünk a híd alatt. Ha eav- 
szer elfelejteném, a lányaim 
akkor is megkérdeznék:

— Apu! Ez az a híd, am it 
ti cs in á lta to k ? ...

tábor, Robinson játszótér, 
felnőtt és ifjúsági játéktér.

Dunaszentmiklóson, az új 
vegyesbolt, előtti téren, a sü l
lői erdészét, a helyi szervek, 
szocialista brigádok és a la
kosság társadalm i m unkájá
val parkot létesít, ugyancsak
1979-ben. A meglévő három 
játszóterét felújítják, já ték 
szereit kiegészítik. A Várhegy 
utcai játszóteret bekerítik. 
Elsősorban fiatalok bevonásá
val felújítják a művelődési 
ház pihen »parkját. Az is
kola tanulóinak és az úttö
rőcsapat tagjainak segítségé
vel tisztaságot, rendet terem 
tenek az iskola, a napközi-

xlsta középiskola után jelen
leg a m arxista—leninista esti 
egyelem harmadéves hallga
tója.

— Szerencsés em bernek 
mondhatom magam, édesapám 
halála ellenére is. Édesanyám 
nem hagyta el magát, kem é
nyen dolgozott, s amíg katona 
voltam, befizetett ifjúsági la 
kásépítési akcióba, így leszere
lés után lakástulajdonos le t
tem. Feleségem, is megértő 
társ. ő a Kőbányai Gyógy- 
szerárugyár dorogi gyáregy
ségében alapszervezeti KISZ- 
titkár.

Kicsit csodálkozom bátorsá
gán. hogy ő is a bányát vá
lasztolla munkahelyül.

— Nem tagadom. féltem 
eleinte, az is előfordult, hogy 
ki kellett jönnöm, de úrrá let
tem a szorongásomon, s ma 
már ez nem jelent gondol ne
kem.

Teres Miklóst l!)75-ben bíz
ták meg a 100 fiatalt számláló 
alapszervezet vezetésével.

— Az elődömtől, Ruzsinszki 
Jánostól sokat tanultam . Leg
többet a frissen végzett vájá
rokkal és a tanulókkal fog
lalkozunk. Van gondunk bő
ven. A világtól lélig-meddig 
távol laknak, s végzés után 
nem tudnak mit kezdeni a sza
badságukkal. Alapszel veze
tünk patronálja a fiatalokat, 
de ma már. tudjuk, tanuló ko
rukban kell megfogni őket. 
Amennyiben megvalósul az el
képzelés. hogy Ebszönybányá- 
ra kerülnek szeptembertől — 
többet lehetünk.

Miklós szinte maga csodál
kozik el. am ikor szám talan 
tennivalóját számba vesszük. 
Leszerelése óta szinte folya
matosan tanul, igaz lassan, de 
épül a hét végi háza B úbánat
ban. 1974. óta a bányász 
KISZ-bizottsúg honvédelmi 
.sportfelelőse. E tisztségében a 
tömegsportnak szeretne híve
ket szerezni. Szorgalmazza a 
sátorkői tó partján  épülő vi- 
zitelep mielőbbi átadását. 
A lapszervezete tavaly kapta 
meg a KISZ KB dicsérő okle
velét, idén a bányaüzemek k a
tegóriájában a bányász KISZ- 
bizottság által indított ver
senyben másodikok lettek,' 
Miklós 1974. óta párttag, két
szeres vállalat kiváló és a 
NIM kiváló dolgozója.

— Nagy szavak helyett te l
tekkel igyekszem a jövőben is 
a bányaüzem bizalmát meg
szolgálni. s ha választhatok, a 
KISZ-ből kiöregedve is h a 
sonló munkakört, szeretnék, 
ahol emberekkel, gondjaik 
megoldásával foglalkozhatok.

. V. Román Marian

A magánépítők 
segítése

A KOMLAKT társulás tag-" 
jaként a Kisbéri Építőipari 
Szövetkezet a közelmúltban a 
m ár meglévő hat betonkeve
rő gépe m ellé ugyanennyit 
vásárolt. A Bakonyalja köz
ségeiben folyó, m agánépítke- 
zéseket kívánják úgy segíte
ni, hogy a 12 elektromos 
meghajtású beton keverőgé
pet hosszabb, rövidebb időre 
bérbeadják az építkezőknek.

otthon és a napköziottho
nos óvoda udvarában, kert
jében, azt parkosítják.

Befejezik a dunaszentm ik- 
lósi sportöltözők bővítését, 
felújítását. Szom ódon bizto
sítják a feltételeit á kézilab
da-szakosztály működésének, 
továbt>á bekerítik a sportpá
lyát.

A közös községi tanács a  
feladatokat Szomód. Duna- 
szentmiklós n Halálokért, fia
talok Szomúdcrt, Dunaczcnl- 
miklösért” mozgalom kereté
ben kívánja elvégezni. 4  
m unkát ez év decemberében 
értékelik.

Míg megköt a beton

Magyar Emőke

K ö z ö s e n  g y e r m e k e i n  k é r t  l


